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1. Inleiding 
 
 

1.1. Aanleiding 
 

Naar verwachting zal de gemeente Oosterhout in de nabije toekomst in toenemende mate te 
maken krijgen met verzoeken tot het plaatsen van masten en antennes. Enerzijds hangt dit 
samen met de ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie. Zowel het gebruik van 
mobiele communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons) als het aanbod van diensten is de 
afgelopen jaren sterk toegenomen en verwacht mag worden dat deze trend zich de komende 
jaren voort zal zetten. Een gevolg daarvan is dat het aantal antennes en daarmee ook het 
aantal masten zal moeten worden uitgebreid. Daar komt bij dat vanaf 1999 ook een aantal 
tijdelijke vergunningen verleend zijn voor het plaatsen van masten en antennes ten behoeve 
van mobiele communicatie en dat veel vergunningen inmiddels verlopen zijn of gaan verlopen. 
  
Anderzijds is een tendens zichtbaar dat er steeds vaker verzoeken worden ingediend voor het 
plaatsen van masten met andere doeleinden dan het bevestigen van antennes. Daarbij valt met 
name te denken aan masten waaraan bewakingscamera’s kunnen worden bevestigd, om 
daarmee de veiligheid in uitgaansgebieden, winkelcentra en op bedrijventerreinen te verbeteren. 
 
Gesteld kan worden dat burgers, bedrijven en hulpdiensten over het algemeen baat hebben bij 
de plaatsing van masten en antennes. Niet alleen om mobiel te kunnen communiceren, maar 
ook vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. Zo kan de conditie van patiënten die in 
een ambulance vervoerd worden inmiddels op afstand gevolgd worden vanuit het ziekenhuis en 
kunnen beelden van bewakingscamera’s draadloos worden doorgestuurd naar de meldkamers 
van politie en beveiligingsbedrijven. Daar staat echter tegenover dat plaatsing van masten en 
antennes landschappelijk gezien niet altijd wenselijk is en dat de meeste burgers niet direct 
behoefte zullen hebben aan een mast vlakbij hun huis of een antenne op hun flat. 
 
Het voorgaande betekent dat er behoefte is aan (ruimtelijke) toetsingscriteria om een goede 
belangenafweging te kunnen maken bij verzoeken tot het plaatsen van masten en antennes. 
Deze toetsingscriteria zijn opgenomen als onderdeel B van deze nota.  
 

1.2. Afbakening  
 

Deze nota heeft betrekking op (het plaatsen van) masten en antennes met een totale hoogte tot 
40 meter.  Voor masten van 40 meter en hoger zal steeds opnieuw moeten worden afgeweken 
van het bestemmingsplan met een projectbesluit ofwel een partiële herziening van het 
bestemmingsplan.  
 
Bij deze nota  worden de volgende definities gehanteerd: 
Antenne: zorgen voor de daadwerkelijke onderlinge communicatie. En worden meestal op 
masten bevestigd. Echter in stedelijk gebied kunnen antennes ook aan of op gebouwen worden 
bevestigd.  
Antenne-installatie: installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en 
de al dan niet in een techniekkasten opgenomen apparatuur, met daarbij behorende 
bevestigingsconstructie; 
Mast / Antennedrager: antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een 
antenne of camera; 
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Provider: bedrijf (leverancier) dat (tegen betaling) toegang tot internet verschaft of mobiele 
telefonie aanbiedt 
Site: een beschikbare radiogolf 
“Sitesharing”: het gezamenlijk gebruik maken van een mast  
UMTS-antenne: kan vele hoeveelheden data versturen. Hierdoor is beeldtelefonie, 
draadloosinternet en e-mail en het verzenden van presentaties en bestanden mogelijk.  
 
Deze nota heeft uitsluitend betrekking op antenne-installaties die 5 meter of hoger zijn. Voor 
antennes met een antennedrager, gemeten vanaf de voet, met een hoogte van minder dan 5 
meter,  hoeft op grond van de Woningwet, of toekomstige wetgeving, en het antenneconvenant 
geen bouwvergunning te worden aangevraagd en de gemeente kan daaraan dus ook geen 
voorwaarden verbinden. 
Het voorgaande geldt eveneens voor de masten, van welke hoogte dan ook,  voor het C2000 
systeem waarmee de hulpdiensten communiceren en masten voor het Waarschuwings-; en 
AlarmeringsSysteem (WAS). Daarvan is wettelijk bepaald dat daarvoor geen bouwvergunning 
hoeft te worden aangevraagd en derhalve kunnen deze masten zonder tussenkomst van de 
gemeente worden geplaatst. De gemeente zal wel betrokken worden bij het zoeken naar een 
geschikte locatie, minst bezwaarlijke locatie. 
Verzoeken voor plaatsen van reclamemasten vallen buiten dit beleid. Zij zullen eerst worden 
getoetst aan de regels van het betreffende bestemmingsplan en vervolgens aan de door de 
gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota.  
 

1.3. Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 belicht de juridische kant. In dit hoofdstuk komt de relevante wet- en regelgeving 
aan bod en wordt beknopt ingegaan op de gezondheidsaspecten. 
Hoofdstuk 3 omvat het beleidsmatige kader. In dit hoofdstuk worden het landelijke en het 
gemeentelijke beleid toegelicht.  
 
Het gemeentelijke beleid wordt in onderdeel B van deze nota geconcretiseerd in de vorm van 
toetsingscriteria voor het beoordelen van verzoeken tot het plaatsen van masten en antennes 
alsmede een beschrijving van de procedure die daarvoor doorlopen zal worden. 
 
Als bijlage bij deze nota is een samenvatting van het antenneconvent opgenomen. In dit 
convenant zijn afspraken inzake de plaatsing van antennes vastgelegd tussen de ministeries 
van V&W en VROM, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vijf grootste providers voor 
mobiele communicatie (verenigd in MoNet). 
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2. Juridisch kader 
 

2.1. Europees recht 
 

Europees verdrag tot bescherming van de rechten voor de mens 
Op grond van artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten voor de 
mens heeft een ieder recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening 
te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, 
zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Het is de gemeente niet 
toegestaan om een algeheel antenneverbod in te stellen. De gemeente kan echter wel nadere 
voorwaarden stellen. De Raad van State heeft namelijk geoordeeld dat bij de plaatsing van 
antennes niet alleen het belang van de gebruiker, maar ook het belang van een goede 
ruimtelijke ordening (zeg maar de directe omgeving) moet worden betrokken. 

 

2.2. Nederlands recht 
 

Woningwet 
In de woningwet is onder meer vastgelegd voor welke activiteiten een bouwvergunning moet 
worden aangevraagd (en waaraan de gemeente dus nadere eisen kan stellen). Op grond van 
de woningwet hoeft voor masten die niet hoger zijn dan 5 meter geen bouwvergunning te 
worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor antennes die (inclusief mast) niet hoger zijn dan 5 
meter, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in 
het antenneconvenant en een ministeriële regeling (het Bblb). 
Zoals bij de afbakening (§ 1.2) in het inleidende hoofdstuk al is aangegeven, zijn de masten 
voor het C2000 systeem waarmee de hulpdiensten communiceren en de masten voor het 
Waarschuwings-; en AlarmeringsSysteem (WAS) eveneens vergunningsvrij, ongeacht de 
hoogte van de mast. 
 
Monumentenwet 
In de Monumentenwet is onder meer vastgelegd voor welke activiteiten een monumenten-
vergunning moet worden aangevraagd. Dit is onder meer het geval voor het plaatsen van 
installaties op, aan of bij beschermde monumenten (m.n. kerktorens). Bij een aanvraag om een 
monumentenvergunning moet worden beoordeeld in hoeverre de monumentale waarde van het 
monument wordt beïnvloed door de installatie. Zowel de plaatselijke monumentencommissie als 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert daarbij. 
 
Wet ruimtelijke ordening 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft tot doel het ruimtegebruik in Nederland te regelen. Op 
grond van deze wet zijn gemeenten verplicht bestemmingsplannen op te stellen waarin zij 
vastleggen waar, welke functies worden toegestaan. Zo kan onder meer expliciet worden 
vastgelegd waar masten en antennes worden toegestaan en tot welke hoogte. Het 
bestemmingsplan vormt het belangrijkste lokale ruimtelijke toetsingskader voor aanvragen om 
bouwvergunningen. 
 
Telecommunicatiewet 
De telecommunicatiewet heeft tot doel het beschermen van de rechten van de burger betref-
fende elke vorm van digitale communicatie. Deze wet is in zoverre relevant omdat zij providers 
verplicht mee te werken aan “sitesharing”. Hierdoor kan het aantal masten beperkt blijven. 
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Weigering van een verzoek tot sitesharing is alleen toegestaan als dit op technische bezwaren 
gebaseerd is, zoals storing, beschikbare ruimte of constructieve aspecten. 
 
Jurisprudentie 
Voor wat betreft de plaatsing van antennes is de nodige jurisprudentie beschikbaar. Deze 
jurisprudentie is voortgekomen uit de discussie omtrent de gezondheidseffecten van GSM- en 
UMTS-antennes. Naar de gezondheidseffecten van antennes is zowel in Nederland als in het 
buitenland zeer uitgebreid onderzoek verricht. Daaruit is niet gebleken dat de volksgezondheid 
van mensen die in de buurt van GSM- en/of UMTS-antennes wonen of werken in negatieve zin 
wordt beïnvloed door de radiogolven die door antennes worden uitgestraald.  
 
Omdat negatieve effecten op de volksgezondheid ten gevolge van plaatsing van antennes niet 
zijn aangetoond, hebben diverse rechters geoordeeld dat gezondheidsrisico’s geen weigerings-
grond mogen zijn voor een bouwaanvraag voor masten ten behoeve van telecommunicatie.  
 

 

 
 

Gezondheidseffecten 
 
Antennes en mobiele telefoons communiceren met elkaar door middel van radiogolven. Het 
gebruik van radiogolven is niet iets van de laatste 10 jaar. Sinds de 19e eeuw gebruiken we 
radiogolven voor telegrafie, radio en later televisie. Tegenwoordig hebben we onze huizen 
vol met apparatuur die gebruik maakt van radiogolven, zoals de babyfoon, de magnetron en 
de draadloze (dect) telefoon. De laatste 5 jaar zijn hier de draadloze netwerken voor onze 
computers bijgekomen.  
Naar het effect van radiogolven op de gezondheid zijn inmiddels meer dan 2500 onder-
zoeken verricht. De wereldgezondheidsorganisatie bestudeert alle publicaties van deze 
onderzoeken. Zij concludeert dat er geen reden is voor bezorgdheid over nadelige effecten 
van radiogolven op de gezondheid. Het enige aangetoond effect van radiogolven op het 
menselijk lichaam is opwarming. Ook de gezondheidsraad, een onafhankelijk adviesorgaan 
van de Nederlandse regering, concludeert dat er geen bewijs is voor andere effecten dan 
warmte. Als de veiligheidsnormen worden gerespecteerd, blijft de opwarming beperkt en is er 
geen enkele reden tot zorg, aldus de gezondheidsraad.  
 
Naast de thermische effecten (de opwarming van het menselijk lichaam) worden ook wel  
niet-thermische effecten genoemd, zoals concentratieverlies, slapeloosheid, hoofdpijn en/of 
de kans op ernstige ziekten. Ondanks veel onderzoek naar deze niet-thermische effecten is 
er tot op heden geen wetenschappelijk verantwoord bewijs geleverd dat er een verband 
bestaat tussen dergelijke klachten en radiogolven of elektromagnetische velden. 
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3. Beleidsmatig kader 
 
 

3.1. Landelijk beleid 
 

 
De Nederlandse overheid wil dat haar inwoners de mogelijkheden voor draadloze 
telecommunicatie optimaal kunnen benutten. Om dit te bereiken heeft zij een Nationaal 
Antennebeleid geformuleerd, hieruit is het Antenneconvenant ontstaan. De hier gemaakte 
afspraken hebben enkel te maken met de antennes en niet met de masten waaraan deze 
eventueel gekoppeld dienen te worden. In het Antenneconvenant staan afspraken over de 
samenwerking tussen operators en gemeenten. Ook is de instemmingprocedure voor bewoners 
van woongebouwen met huurders er in vastgelegd. 
 
Nationaal antennebeleid 
Per 1 januari 2003 is de regelgeving over antenne-installaties veranderd. In het Nationaal 
Antennebeleid heeft het Rijk zich uitgesproken voor een bouwvergunningsvrijheid van antennes 
tot vijf  meter hoogte. De bouwvergunningsvrijheid dient aan wettelijke regels te voldoen, die zijn 
opgenomen in een minsteriele regeling. In het Nationaal Antennebeleid is als voorwaarde voor 
vergunningsvrijheid opgenomen dat een convenant is gesloten tussen Rijk, mobiele operators 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
 
In het convenant (toegelicht in bijlage 1) staan afspraken en gedragsregels die gelden tussen de 
convenantpartijen. Er is een verschil tussen de regels in de ministeriele regeling enerzijds en in 
het convenant anderzijds. De ministeriele regeling vormt  het wettelijk kader voor de 
bouwvergunningsvrijheid, waaraan iedereen zich dient te houden. In het convenant hebben de 
convenantpartijen afspraken gemaakt die alleen gelden tussen de  convenantpartijen.  
 
Feitelijk heeft de gemeente een zeer beperkte rol in het convenant. Er zijn immers afspraken 
gemaakt over vergunningsvrije installaties. Operators hoeven geen vergunning   aan te vragen 
en er is geen formele meldingsplicht. Wel blijven gemeenten als gevolg van het convenant 
geïnformeerd over waar antenne-installaties staan of komen, door middel van het plaatsingsplan 
dat jaarlijks aan de gemeente wordt toegestuurd. Het convenant biedt de gemeente vervolgens 
die mogelijkheid om hierop te reageren. 
 
Brief Minister van VROM en Minister van EZ d.d. 6 juni 2006 
In deze brief, die gericht is aan alle gemeenten in Nederland, wijzen de ministers er op dat tot nu 
toe de wetenschap niet heeft kunnen vaststellen dat blootstelling aan de elektromagnetische 
velden inzake GSM/UMTS schadelijk is voor de gezondheid. Wel kan er sprake zijn van een 
thermisch effect, wat betekent dat de elektromagnetische velden het menselijk lichaam 
opwarmen. Zolang er geen bewijs is en er ook onvoldoende aanwijzingen zijn dat GSM- en 
UMTS-masten schadelijk zijn voor de gezondheid, ziet het Kabinet geen reden om het nationaal 
antennebeleid aan te passen. De ministers spreken de verwachting uit dat de gemeenten 
meewerken aan de uitvoering van dit beleid, vanzelfsprekend mét aandacht voor wat er leeft in 
de betreffende gemeente. 
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3.2. Gemeentelijk beleid 
 
Gemeenten kunnen binnen de uitgangspunten van het nationaal antennebeleid eigen 
beleidsuitgangspunten vaststellen. Bij het verzoeken tot het plaatsen van masten dienen de 
betrokken belangen te worden afgewogen in het kader van de verlening van bouwvergunningen 
of ontheffingen van het bestemmingsplan.  
 
Afweging tot nu toe. 
Vanaf 1999 is vooral gewerkt met tijdelijke opstelpunten voor mobiele telefonie, zoals in veel 
andere gemeenten ook het geval was. Het resultaat hiervan is, dat een aantal vergunningen is 
verlopen of gaat verlopen.  
 
In de raadsvergadering van 22 februari 2005 is een motie aangenomen. Deze had enkel 
betrekking op masten ten behoeven van mobiele telefonie. Tot de indiening van de motie 
bestond de bemoeienis van de gemeente enkel uit het beoordelen van de individuele aanvragen 
middels het toetsen van de aanvraag aan de geldende kaders. Per aanvraag werd een afweging 
gemaakt. Het gevolg van de aangenomen motie is dat er tot op heden geen medewerking is 
verleend aan het plaatsen van nieuwe UMTS-antennes binnen onze gemeente. Op dit moment 
ontbreekt een dekkend netwerk binnen onze gemeentegrenzen.  
 
Naast mobiele telecommunicatie vormt ook openbare orde en veiligheid een aanleiding om tot 
beleid te komen voor opstelpunten voor masten. In het centrum is er vraag naar toezicht in het 
kader van de openbare orde. Hier moet dan worden gedacht aan het uitgaanscentrum maar 
tevens aan de verschillende winkelcentra. Om ook hier toezicht mogelijk te maken zijn er 
masten nodig.  
 
Hoe wordt er op moment binnen bestemmingsplannen hiermee omgegaan? 
Een aanvraag bouwvergunning moet onder meer worden getoetst aan het bestemmingsplan. In 
een aantal standaardregels (voorschriften) binnen een bestemmingsplannen is een 
ontheffingsmogelijkheid van het college van burgemeester en wethouders opgenomen voor het 
plaatsen van een mast. In andere situaties biedt de Wro de mogelijkheid om ontheffing van het 
bestemmingsplan te verlenen (artikel 3.23 Wro). Omdat de gemeente nog geen beleid heeft 
omtrent het plaatsen van masten, wordt aan verzoeken op dit moment geen medewerking 
verleend. 
 
Na vaststelling van het onderhavige beleid met de daarbij behorende criteria is het mogelijk om 
op basis van objectieve criteria al dan niet gebruik te maken van de ontheffingsmogelijkheden 
zoals deze aan het college zijn toegekend.   
 
Hoe zou het nieuwe beleid eruit moeten zien? 
Centraal uitgangspunt in deze beleidsnotitie is de verschijningsvorm van masten en de 
ruimtelijke invloed die zij kunnen hebben op de omgeving. In stedelijk gebied zijn masten in het 
algemeen goed inpasbaar, echter niet gewenst, maar in het landelijk gebied zijn incidentele 
masten niet inpasbaar en ook niet gewenst. Plaatsing kan er toe leiden dat wordt ingeleverd op 
de landschappelijke kwaliteit (horizonvervuiling). Om de kwaliteit van de kernen en het 
platteland van de gemeente Oosterhout te behouden, zijn ruimtelijke criteria noodzakelijk.  
 
Er zal altijd eerst gekeken moeten worden naar reeds aanwezige voorzieningen waarop 
aangehaakt kan worden qua mogelijkheden van techniek. Pas als er geen mogelijkheden zijn 
om gebruik te maken van al bestaande opstelpunten kan er gezocht worden naar andere 
mogelijkheden en zullen de criteria in deel B van deze nota van belang zijn.  
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In stedelijk gebied gaat de voorkeur uit naar plaatsing van antenne-installaties op 
bedrijventerreinen. Indien er buiten de bedrijventerreinen de noodzaak is voor het plaatsen van 
een mast dient er, indien technisch mogelijk, een zo groot mogelijke afstand tot woningen te 
worden gehanteerd. Hierbij zal nadrukkelijk moeten worden bekeken of er geen mogelijkheid 
aanwezig is om tot plaatsing op gebouwen, geen woongebouwen zijnde, over te gaan.  
 
In het buitengebied is het niet wenselijk medewerking te verlenen aan een individuele mast in 
het landschap. In verband met dekking zal plaatsing van een mast toch nodig zijn. in die situatie 
zou aansluiting kunnen worden gezocht bij ruimtelijke structuren waarbij de te plaatsen mast kan 
worden ingekleed. Denk hierbij aan de rand van een bosgebied of infrastructuur. Ook bij 
hoogspanningsleidingen kan aansluiting worden gezocht. Aan de rand van de kernen zou ook 
gezocht kunnen worden naar overgangsgebieden waar mogelijkheden aanwezig kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld: sportgebieden tegen bosgebied of infrastructuur aan.  
 
De criteria die opgenomen zijn in deel B van deze beleidsnotitie kunnen worden toegepast bij: 
• de integrale beoordeling van een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan; 
• de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen (in nieuwe plannen zoals voor 

bedrijventerreinen kunnen locaties expliciet worden aangewezen); 
• motivering van een besluit tot het al dan niet medewerking verlenen aan een ontheffing. In 

een dergelijk geval kan worden volstaan met een verwijzing naar deze beleidsregels. 
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Deel B  Toetsingscriteria 
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1.  Criteria 
 
Onderstaand zijn de criteria opgenomen die de gemeente Oosterhout hanteert bij het toetsen 
om ontheffingsverzoeken/bouwaanvragen voor masten en antennes tot een hoogte van 40 
meter.  
 

1. 1. Algemene plaatsingscriteria 
 
De algemene criteria worden gehanteerd ongeacht de locatie of het gebied waarin de mast 
wordt geplaatst: 

a. In alle gevallen moet worden uitgegaan van verschillende communicatiemiddelen op 
dezelfde mast. Indien dit om technische of andere redenen niet mogelijk is, dient dit 
voldoende gemotiveerd te worden aangetoond. Indien de motivering niet voldoende 
wordt geacht, kan de OPTA of het Agentschap Telecom hiervoor worden ingeschakeld. 

b. De plaatsing van een mast moet zowel uit stedenbouwkundig, landschappelijk, als uit 
welstandsoogpunt aanvaardbaar zijn; 

c. Plaatsing op gemeentelijke eigendommen heeft de voorkeur (rekening houdende met 
aanwezige kabels, leidingen en andere voorzieningen), vervolgens op locaties die in 
beheer zijn bij andere overheden en in een uiterste geval bij particulieren;1 

d. Ter voorkoming van onevenredige landschappelijke verstoringen, wordt de voorkeur 
gegeven aan plaatsing van enkele hogere masten boven meerder lagere masten, 
afwijkingen van deze voorkeur moeten voldoende worden gemotiveerd; 

e. Er moet in alle gevallen gezocht worden naar vaste opstelpunten. 
 

1. 2. Locatiecriteria 
 
De volgende voorkeursvolgorde voor plaatsing van een mast, antennes of camera’s e.d. wordt 
gehanteerd: 

a. Op of aan bestaande masten, reclamemasten, windmolens, hoogspanningsmasten etc. 
b. Op bedrijventerreinen; 
c. In de onmiddellijke nabijheid van hoge gebouwen en bouwwerken zoals windmolens, 

watertorens en licht- of reclamemasten; 
d. Langs infrastructuurlijnen (bestaande masten en infrastructurele bouwwerken, bijv. 

matrixborden); 
e. Bij of op sportcomplexen; 
f. In recreatiegebieden; 
g. In de directe nabijheid van woongebieden; 
h. masten zijn in beginsel niet toegestaan in open nagenoeg onbebouwd gebied, 

natuurgebied en de woongebieden. Alleen als optie a t/m g aantoonbaar niet haalbaar 
zijn is medewerking bespreekbaar.  

 
Het is de bedoeling dat iedere beoogde locatie wordt getoetst aan deze voorkeursvolgorde. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat een verzoek binnenkomt voor de plaatsing van een mast direct naast 
een woonkern, omdat dit nodig is voor de dekking van dat gebied. In dat geval kan gemotiveerd 
van de voorkeursvolgorde worden afgeweken, de mast dient dan wel ruimtelijk te passen in de 
omgeving en hierbij kunnen voorwaarden worden gesteld over bijvoorbeeld de maximum 
masthoogte. De gemeente kan ter beoordeling van de noodzaak aan de verzoekers een 

                                                      
1 Hiervoor brengt de gemeente retributie en aktekosten in rekening 
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onafhankelijk deskundigenrapport (KEMA, TNO) opvragen waaruit de noodzaak moet blijken. 
Het plaatsen van masten op gemeentelijke eigendommen heeft de absolute voorkeur, dit vanuit 
het oogpunt dat hiermee door de gemeente controle gehouden kan worden.  
 
Als er duidelijk is in welk gebied het opstelpunt gezocht dient te worden kan er getoetst worden 
aan de onderstaande gebiedsspecifieke criteria. 

1. 3. Gebiedsspecifieke criteria 
 
Als er op bestaande masten geen ruimte meer is in Oosterhout onderscheiden we 3 
verschillende gebiedstypen met elk hun eigen criteria voor de plaatsing van masten: 
1. Bedrijventerreinen 
2. Bebouwde Kom 
3. Buitengebied 

• Noord 
• zuid 

 
1. Bedrijventerreinen 
Het plaatsen van masten op bedrijventerreinen heeft de voorkeur. Bedrijventerreinen hebben al 
vaak een andere stedenbouwkundige opbouw. Met de plaatsing van masten op 
bedrijventerreinen worden verstorende elementen geconcentreerd op één locatie. Het kan hierbij 
gaan om een geheel nieuwe mast of het plaatsen van antennes, camera’s e.d. op bestaande 
gebouwen. In Oosterhout zijn op diverse bedrijventerreinen al masten geplaatst.  Binnen de 
nieuwe bestemmingsplannen voor onze bedrijventerreinen zijn ontheffingsmogelijkheden 
opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders. Bij de totstandkoming van 
nieuwe bedrijventerreinen moet in de ontwerpstatus van het  bestemmingsplan de mogelijkheid 
tot realisatie van masten worden meegenomen. In het voortraject kan dan worden gekeken naar 
een gunstige locatie die het minst afbreuk doet aan de omgeving. 
Criteria: 

a. De locatie dient zo ver mogelijk van woonbebouwing af te worden gekozen. 
b. De locatie moet zo worden gekozen dat de installatie zoveel mogelijk wegvalt in de 

omgeving; 
 
2. Bebouwde kom 
Het plaatsen van masten in de bebouwde kom heeft niet de voorkeur, maar kan in een uiterste 
geval vanuit het oogpunt van voldoende dekking wel noodzakelijk zijn. Open plaatsing van 
masten tussen lage gebouwen is niet gewenst, omdat dit niet past in de omgeving. Als is 
aangetoond dat plaatsing van antennes, camera’s e.d.  in de kern noodzakelijk is, moet worden 
gezocht naar plaatsing in of bevestiging aan hoge gebouwen of bestaande masten. In 
Oosterhout zijn de hoge gebouwen veelal bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, kerktorens en 
woongebouwen. Indien het dan panden betreft met een monumentale status vraagt plaatsing 
aan een dergelijk monument vervolgens weer extra aandacht voor wat betreft visuele inpassing 
en procedures.  
 
Beoordelingscriteria enkel antennes, camera’s e.d.:  

a. De minimale hoogte waarop antennes worden geplaatst in woongebieden dient 9 meter 
vanaf de grond te zijn; 

b. De horizontale afstand tot een leefruimte moet minimaal 3 meter bedragen; 
c. De verticale afstand tot een leefruimte dient minimaal een halve meter te bedragen; 
d. Bij plaatsing op een monument mag dit geen aantasting tot gevolg hebben van het 

silhouet of het beeld van het monument. Fysieke aantasting dient tot het uiterste beperkt 
te blijven. Zie hiervoor de voorwaarden zoals RACM deze heeft opgesteld. 
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Bovenstaand hebben wij opgenomen om gebouweneigenaren handvatten te geven om op 
verzoek voor het plaatsen van antennes, camera’s e.d. te kunnen reageren. Dit kunnen wij als 
gemeente niet afdwingen. Voor gemeentelijke gebouwen kunnen deze handvatten ook gebruikt 
worden. 
 
Beoordelingscriteria masten 

a. gecombineerd met andere voorzieningen dan woningbouw (o.a. sportterrein, bedrijven); 
b. bij voorkeur zo ver mogelijk van woongebieden en beschermde gebieden af; 
c. Een beschermd stads-, en dorpsgezicht moet gevrijwaard blijven van masten. 

 
3.  Buitengebied 
Het buitengebied van Oosterhout is grotendeels onbebouwd en kent nauwelijks hoge 
bebouwing. Het totale gebied kan bovendien onderscheiden worden in twee verschillend 
gebieden. Het noordelijke gebied wordt gekenmerkt als een open landschap (Willemspolder, 
Oranjepolder) en in dit gebied zijn tevens de kernen Den Hout en Oosteind gelegen. In dit 
gebied zijn tevens twee tracés van hoogspanningsmasten aanwezig waarbij aansluiting gezocht 
zou kunnen worden. Zuidelijk daarvan ligt een gebied dat met name een bebost karakter 
(Vrachelse Heide, Boswachterij Dorst) met kleinschalige agrarische landschappen heeft. In dit 
gebied is tevens de kern Dorst gesitueerd. In het zuidelijke gebied is er tevens een belemmering 
aanwezig. De invliegfunnel van de vliegbasis Gilze en Rijen is hierin gesitueerd. Hiermee dient 
nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de criteria die opgesteld worden. 
 
Ruimtelijk gezien is de plaatsing van een opstelpunt voor een mast in open gebied niet gewenst. 
Deze is hier nauwelijks in te passen en zal in de meeste gevallen een storend element vormen 
in de omgeving. Een locatie in de bossen verdient bijvoorbeeld de voorkeur. Er kunnen gevallen 
zijn waarbij de plaatsing absoluut noodzakelijk is om “witte vlekken” in de dekking te voorkomen. 
Dit betekent dat wel moet worden aangetoond dat er geen alternatieven voorhanden zijn. Verder 
heeft de plaatsing van masten nabij recreatieterreinen en/of sportcomplexen de voorkeur boven 
plaatsing in het open gebied. Omdat er een groot contrast is tussen het zuidelijke en het 
noordelijke deel van het buitengebied van de gemeente Oosterhout is ook in de criteria een 
onderscheid hierin gemaakt. 
Criteria noordelijke deel: 

a. opstelpunten voor masten dienen te worden gekoppeld aan de aanwezige infrastructuur, 
waaronder hoogspanningsmasten en (knooppunten van) bestaande wegen. Waarbij de 
nadrukkelijk voorkeur uitgaat naar koppeling aan de bestaande hoogspanningsmasten 

b. masten zijn in open gebied in beginsel niet toegestaan, tenzij is aangetoond dat de 
plaatsing noodzakelijk is om “witte vlekken” in de dekking te voorkomen; 

c. De antenne-installaties dienen zoveel mogelijk geïntegreerd te worden in de omgeving 
om zo min mogelijk afbreuk te doen aan de visuele kwaliteit van de omgeving;  

d. Het vervangen van bestaande legale masten is toegestaan vanuit het oogpunt dat: 
• dit reeds een bestaand element in de omgeving is 
• er geen alternatieve meer geschiktere locatie voorhanden zijn 
• op voorwaarde dat de capaciteit van de antennedrager wordt vergroot, meer 

gebruikers op de mast totdat aangetoond is dat bijplaatsing technisch niet meer 
mogelijk is.  

 
Criteria zuidelijke deel: 

a. Antenne-installaties dienen te worden gekoppeld aan de bestaande infrastructuur zoals 
de spoorwegverbinding en de snelweg;  

b. plaatsing van antennes nabij woonbebouwing aan de rand van de kern Dorst dient te 
worden gemeden.  

c. aansluiting dient te worden gezocht bij de bossen.  
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2. Procedure 
 
 
Er zijn twee mogelijkheden waarbij het college gebruik kan maken van een 
ontheffingsmogelijkheid om medewerking te verlenen aan een bouwaanvraag voor een nieuwe 
mast. Een ontheffing die is opgenomen binnen de artikelen van het bestemmingsplannen en een 
ontheffing die is opgenomen in een ministeriele regeling. In beide situaties zal de onderstaande 
procedure worden doorlopen.  
 
Op het moment dat er sprake is van de noodzaak van een nieuw opstelpunt voor een mast 
zal het ingekomen verzoek eerst getoetst worden aan de criteria zoals deze in deel B van deze 
notitie zijn opgenomen. Als de locatie niet voldoet aan de criteria zal er aan de aanvrager 
nadrukkelijk worden gemotiveerd waarom er niet voldaan word aan de criteria. Als de locatie 
voldoet aan de criteria zal er een toets plaatsvinden aan de redelijke eisen van welstand. Indien 
de locatie is gesitueerd in een woongebied òf op een afstand van minder dan 100 meter van een 
woongebied, zal door de aanvrager een informatieavond georganiseerd worden voor de 
omwonenden. Een verslag van de wijze en inhoud van overleg dient dan bij de bouwaanvraag te 
worden overlegd. Op basis van de aangeleverde informatie zal het college besluiten om al dan 
niet gebruik te maken van de aan hen toegekende ontheffingsbevoegdheid.  
 
Als het college besluit wel medewerking te verlenen om te komen tot het realiseren van het 
opstelpunt zal de daarvoor gebruikelijke procedure worden opgestart en zal onder andere het 
voornemen om medewerking te verlenen aan het verzoek om ontheffing worden gepubliceerd in 
Weekblad Oosterhout en de gemeentelijke website.  
 
Als het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek zal het verzoek om 
bouwvergunning en het verzoek om ontheffing moeten worden geweigerd. Dit betekent dat er 
gemotiveerd moet worden waarom er geen medewerking wordt verleend terwijl de locatie wel 
voldoet aan de criteria. Dit betekent dat er op dat moment sprake zal moeten zijn van 
zwaarwegende argumenten waarom er toch geen medewerking aan het verzoek zal worden 
verleend.  
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Bijlage 1  Het Antenneconvenant 
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Wat houdt het antenneconvenant in? 
 
Het “Convent in het kader van het Nationaal antennebeleid inzake vergunningvrije-antenne-
installaties voor mobiele communicatie” d.d. 27-06-2002 is opgesteld en getekend door de 
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van VROM, de VNG en de vijf grote 
operators voor mobiele communicatie, die zich hebben verenigd in MoNet. Het convenant regelt 
alleen de plaatsing van vergunningvrije antennes. De Minister van VROM, de Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de mobiele operators 
hebben via het Antenneconvenant afspraken met elkaar gemaakt om het uitrollen van deze 
netwerken op een zo goed mogelijke manier te realiseren. Zo zijn operators bijvoorbeeld 
gehouden om jaarlijks een plaatsingsplan aan de gemeente voor te leggen, waarin zij geplande 
nieuwe antenne-installaties in beeld brengen. Iedere gemeente heeft een contactpersoon voor 
MoNet. In onderling overleg kan op verzoek van de gemeente de plaatsing van nieuwe antennes 
worden besproken.  
 
In principe worden in het convenant drie onderwerpen besproken die voor het gemeentelijk 
antennebeleid relevant zijn: 
1. het plaatsingsplan, hierin staan alle bestaande en geplande antenneopstelpunten 

(zoekgebieden) in de gemeente vermeld; 
2. De visuele inpasbaarheid 
3. de instemmingprocedure voor bewoners (alleen bij plaatsing op woongebouwen) 
 
 
Onderstaand wordt kort ieder afzonderlijk onderdeel toegelicht 
 
1. Plaatsingsplan 
Ieder jaar stuurt MoNet een plaatsingsplan naar gemeenten toe, hiermee informeren zij de 
gemeenten over locaties voor antennes. Dit plan is een grote kaart met daarop alle bestaande 
antennes. Daarnaast worden door middel van cirkels nieuwe zoekgebieden aangegeven, 
waarbinnen een opstelpunt moet worden gevonden. Als de gemeente behoefte heeft aan een 
gesprek over dit plaatsingsplan kan zij dit aangeven. Als de gemeente geen behoefte heeft aan 
een gesprek wordt het plan door MoNet als vaststaand beschouwd. Naar aanleiding van een 
eventueel gesprek kan MoNet het plan nog aanpassen en moet een verslag gemaakt worden 
dat aan de gemeente wordt toegestuurd. De gemeente hoeft niet in te stemmen met het 
plaatsingsplan en het plan heeft ook geen enkele status voor het al dan niet verlenen van 
vergunningen. In het convenant is wel aangegeven dat géén antennes mogen worden geplaatst 
die niet in het plaatsingsplan zijn opgenomen. Dit geldt voor alle vergunningvrije antennes. Voor 
vergunningplichtige antennes bestaat deze verplichting niet.  
 
2. Visuele inpasbaarheid 
Op grond van het antenneconvenant mag de gemeente ook nadere regels stellen aan de visuele 
inpasbaarheid van antennes. Het gaat hier echter wel om een beperkt aantal objectieve eisen: 
1. afwijking van de standaardkleur van de techniekkast in bijzondere gevallen 
2. de kleur van het zichtbare deel van de bekabeling en kabelgoten, teneinde deze zoveel 

mogelijk visueel te doen wegvallen; 
3. afwijking van de standaardkleur van gevelantennes teneinde deze zoveel mogelijk te doen 

wegvallen. 
Voordat een gemeente deze eisen kan stellen zullen ze aan de operators van tevoren bekend 
worden gemaakt en worden opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota. De gemeente 
Oosterhout heeft geen specifieke criteria opgenomen in de welstandsnota. 
 
c. Instemmingsrecht bewoners 
In het convenant is afgesproken dat geen vergunningvrije antenne-installaties mogen worden 
geplaatst op of aan woongebouwen zonder er instemming is van de bewoners van dat gebouw. 
De manier waarop dit moet gebeuren is in het convenant vastgelegd. In het kort komt het hier op 
neer dat als de meerderheid niet tegen een plaatsing is, deze mag worden geplaatst. Deze 
procedure is een privaatrechtelijk aangelegenheid tussen de eigenaar en de bewoners van een 
gebouw en de operator. De gemeente is hierin geen partij en heeft dan ook geen controlerende 
rol. Als er toch een antenne wordt geplaatst tegen de afspraken van het convenant in, dan 
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kunnen de bewoners via de rechter eisen dat de antenne wordt verwijderd. Binnen onze 
gemeente heeft Cires, eigenaar van verschillende woongebouwen, zich geschaard achter de 
motie van de gemeenteraad. Dit betekent dat er vanaf februari 2005 geen nieuwe 
antennemasten op bestaande woongebouwen zijn geplaatst.  


